























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ඛුද්දකපාඨපාළි
	සරණගමනං
	දසසික්ඛාපදං
	ද්වත්තිංසාකාරං
	කුමාරපඤ්හො
	මඞ්ගලසුත්තං
	රතනසුත්තං
	තිරොකුඩ්ඩසුත්තං
	නිධිකණ්ඩසුත්තං
	මෙත්තසුත්තං

	ධම්මපදපාළි
	යමක වග්ගො
	අප්පමාද වග්ගො
	චිත්ත වග්ගො
	පුප්ඵ වග්ගො
	බාල වග්ගො
	පණ්ඩිත වග්ගො
	අරහන්ත වග්ගො
	සහස්ස වග්ගො
	පාප වග්ගො
	දණ්ඩ වග්ගො
	ජරා වග්ගො
	අත්ත වග්ගො
	ලොක වග්ගො
	බුද්ධ වග්ගො
	සුඛ වග්ගො
	පිය වග්ගො
	කොධ වග්ගො
	මල වග්ගො
	ධම්මට්ඨ වග්ගො
	මග්ග වග්ගො
	පකිණ්ණක වග්ගො
	නිරය වග්ගො
	නාග වග්ගො
	තණ්හා වග්ගො
	භික්ඛු වග්ගො
	බ්රාහ්මණ වග්ගො

	උදානපාළි
	බොධිවග්ගො
	පඨමබොධි සුත්තං
	දුතිය බොධි සුත්තං
	තතිය බොධි සුත්තං
	නිග්රොධ සුත්තං
	ථෙර සුත්තං
	කස්සප සුත්තං
	පාවා සුත්තං
	සඞ්ගාමජි සුත්තං
	ජටිල සුත්තං
	බාහිය සුත්තං

	මුචලින්දවග්ගො
	මුචලින්ද සුත්තං
	රාජ සුත්තං
	දණ්ඩ සුත්තං
	සක්කාර සුත්තං
	උපාසක සුත්තං
	ගබ්භිනී සුත්තං
	එකපුත්ත සුත්තං
	සුප්පවාසා සුත්තං
	විසාඛා සුත්තං
	භද්දිය සුත්තං

	නන්දනවග්ගො
	කම්ම සුත්තං
	නන්ද සුත්තං
	යසොජ සුත්තං
	සාරිපුත්ත සුත්තං
	කොලිත සුත්තං
	පිළින්දිවච්ඡ සුත්තං
	කස්සප සුත්තං
	පිණ්ඩපාතික සුත්තං
	සිප්ප සුත්තං
	ලොකවොලොකනසුත්තං

	මෙඝියවග්ගො
	මෙඝිය සුත්තං
	උද්ධත සුත්තං
	ගොපාල සුත්තං
	ජුණ්හ සුත්තං
	නාග සුත්තං
	පිණ්ඩොල සුත්තං
	සාරිපුත්ත සුත්තං
	සුන්දරී සුත්තං
	උපසෙන සුත්තං
	සාරිපුත්ත සුත්තං

	සොණවග්ගො
	රාජ සුත්තං
	අප්පායුක සුත්තං
	සුප්පබුද්ධකුට්ඨි සුත්තං
	කුමාරක සුත්තං
	උපොසථ සුත්තං
	සොණ සුත්තං
	රෙවත සුත්තං
	ආනන්ද සුත්තං
	සද්ධායමාන සුත්තං
	පන්ථක සුත්තං

	ජච්චන්ධවග්ගො
	ආයුසඞ්ඛාරවොස්සජන සුත්තං
	ජටිල සුත්තං
	පච්චවෙක්ඛන සුත්තං
	පඨමනානාතිත්ථිය සුත්තං
	දුතියනානාතිත්ථිය සුත්තං
	තතියනානාතිත්ථිය සුත්තං
	සුභූති සුත්තං
	ගණිකා සුත්තං
	උපාති සුත්තං
	තථාගතුප්පාද සුත්තං

	චුල්ලවග්ගො
	පඨමභද්දිය සුත්තං
	දුතියභද්දිය සුත්තං
	සත්ත සුත්තං
	දුතියසත්ත සුත්තං
	ලකුණ්ටකභද්දිය සුත්තං
	තණ්හාක්ඛය සුත්තං
	පපඤ්චක්ඛය සුත්තං
	කච්චාන සුත්තං
	උදපාන සුත්තං
	උදෙන සුත්තං

	පාටලිගාමියවග්ගො
	පඨමපරිනිබ්බාන සුත්තං
	දුතියපරිනිබ්බාන සුත්තං
	තතියපරිනිබ්බාන සුත්තං
	චතුත්ථපරිනිබ්බාන සුත්තං
	චුන්ද සුත්තං
	පාටලිගාමිය සුත්තං
	ද්විධාපථ සුත්තං
	විසාඛා සුත්තං
	පඨමදබ්බ සුත්තං
	දුතියදබ්බ සුත්තං


	ඉතිවුත්තකපාළි
	එකකනිපාතො
	පඨමො වග්ගො
	ලොභ සුත්තං
	දොස සුත්තං
	මොහ සුත්තං
	කොධ සුත්තං
	මක්ඛ සුත්තං
	මාන සුත්තං
	සබ්බපරිඤ්ඤා සුත්තං
	මානපරිඤ්ඤා සුත්තං
	ලොභපරිඤ්ඤා සුත්තං
	දොසපරිඤ්ඤා සුත්තං

	දුතිය වග්ගො
	මොහපරිඤ්ඤා සුත්තං
	කොධපරිඤ්ඤා සුත්තං
	මක්ඛපරිඤ්ඤා සුත්තං
	අවිජ්ජානීවරණ සුත්තං
	තණ්හාසංයොජන සුත්තං
	පඨමසෙඛ සුත්තං
	දුතියසෙඛ සුත්තං
	සඞ්ඝභෙද සුත්තං
	සඞ්ඝසාමග්ගි සුත්තං
	පදුට්ඨපුග්ගල සුත්තං

	තතියො වග්ගො
	පසන්නචීත්ත සුත්තං
	මාපුඤ්ඤභායි සුත්තං
	උභොඅත්ථ සුත්තං
	අට්ඨිපුඤ්ජ සුත්තං
	සම්පජානමුසාවාද සුත්තං
	දානසංවිභාග සුත්තං
	මෙත්තාචෙතොවිමුත්ති සුත්තං


	දුකනිපාතො
	පඨමො වග්ගො
	පඨමභික්ඛු සුත්තං
	දුතියභික්ඛු සුත්තං
	තපනීය සුත්තං
	අතපනීය සුත්තං
	පාපකසීල සුත්තං
	භද්දකසීල සුත්තං
	අනාතාපී සුත්තං
	පඨමජනකුහන සුත්තං
	දුතියජනකුහන සුත්තං
	සොමනස්ස සුත්තං

	දුතියවග්ගො
	විතක්ක සුත්තං
	දෙසනා සුත්තං
	විජ්ජා සුත්තං
	පඤ්ඤාපරිහානි සුත්තං
	සුක්කධම්ම සුත්තං
	අජාත සුත්තං
	නිබ්බානධාතු සුත්තං
	පටිසල්ලාන සුත්තං
	සික්ඛානිසංස සුත්තං
	ජාගරිය සුත්තං
	ආපායික සුත්තං
	දිට්ඨිගත සුත්තං


	තිකනිපාතො
	පඨමො වග්ගො
	අකුසලමූල සුත්තං
	ධාතු සුත්තං
	පඨමවෙදනා සුත්තං
	දුතියවෙදනා සුත්තං
	පඨමඑසනා සුත්තං
	දුතියඑසනා සුත්තං
	පඨමආසව සුත්තං
	දුතියආසව සුත්තං
	තණ්හා සුත්තං
	මාරධෙය්ය සුත්තං

	දුතිය වග්ගො
	පුඤ්ඤකිරියවත්ථු සුත්තං
	චක්ඛු සුත්තං
	ඉන්ද්රිය සුත්තං
	අද්ධා සුත්තං
	දුච්චරිත සුත්තං
	සුචරිත සුත්තං
	සොචෙය්ය සුත්තං
	මොනෙය්ය සුත්තං
	පඨමරාග සුත්තං
	දුතියරාග සුත්තං

	තතියො වග්ගො
	මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදාන සුත්තං
	මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදාන සුත්තං
	නිස්සරණීය සුත්තං
	සන්තතර සුත්තං
	පුත්ත සුත්තං
	වුට්ඨි සුත්තං
	සුඛපත්ථනා සුත්තං
	භිදුර සුත්තං
	ධාතුසංසන්දන සුත්තං
	පරිහාන සුත්තං

	චතුත්ථො වග්ගො
	විතක්ක සුත්තං
	සක්කාර සුත්තං
	දෙවසද්ද සුත්තං
	පුබ්බනිමිත්ත සුත්තං
	බහුජනහිත සුත්තං
	අසුභානුපස්සී සුත්තං
	ධම්මානුධම්මපටිපන්න සුත්තං
	අන්ධකරණ සුත්තං
	අන්තරාමල සුත්තං
	දෙවදත්ත සුත්තං

	පඤ්චමො වග්ගො
	අග්ගප්පසාද සුත්තං
	ජීවිකා සුත්තං
	සඞ්ඝාටිර්කණණ සුත්තං
	අග්ගි සුත්තං
	උපපරික්ඛ සුත්තං
	කාමූපපත්ති සුත්තං
	කාමයොග සුත්තං
	කල්යාණසීල සුත්තං
	දාන සුත්තං
	තෙවිජ්ජ සුත්තං


	චතුක්ක නිපාතො
	බ්රාහ්මණ සුත්තං
	චතුරනවජ්ජ සුත්තං
	ආසවක්ඛය සුත්තං
	සමණබ්රාහ්මණ සුත්තං
	සීලසම්පන්න සුත්තං
	තණ්හුප්පාද සුත්තං
	සබ්රහ්මක සුත්තං
	බහුකාර සුත්තං
	කුහ සුත්තං
	පුරිසපියරූප සුත්තං
	චර සුත්තං
	සම්පන්නසීල සුත්තං
	ලොකාවබොධ සුත්තං



